Temadag om Second Life
Læring og vidensformidling i en virtuel verden
26. september 2008
Hvilken rolle vil virtuelle verdner komme til at spille ifm. læring og vidensformidling i fremtiden? Virtuelle verdner kan give deltagerne en øget følelse af nærvær og muliggør mange forskellige kommunikations- og interaktionsformer. Dog er det vigtigt at undersøge, hvilke typer
læring, der understøttes og hvilke undervisningsformer og aktiviteter, der kan gennemføres
in-world. Deltag i temadagen om Second Life på SDU og find ud af, hvad virtuelle verdner er
og kan bruges til. Temadagen afholdes:

fredag den 31. oktober fra kl. 9.00 – 15.30
i lokale 0-77 på Campusvej 55 i Odense.
9.00

Introduktion til temadagen v/e-læringskoordinator Inger-Marie F. Christensen

9.10

Introduktion til Second Life og erfaringer og tanker om læringspotentialet v/
Marianne Riis, phd stipendiat med virtuelle verdner som forskningsområde, Aalborg
Universitet og Linda Hauschildt Nielsen, afdelingsleder på Center for Undervisningsmidler, CVU Lillebælt. Linda igangsætter bl.a. udviklingsprojekter om anvendelse af it
i undervisningen.

11.05

Kaffepause

11.15

Design af læringsaktiviteter i Second Life v/Inge Knudsen, underviser ved Horsens
Handelsskole. Inge underviser i engelsk og kulturforståelse i Second Life.

12.15

Frokost

13.00

SDU i Second Life - Cynthia Grund, lektor i filosofi på SDU og Jesper Pilegaard, Second Life Developer, præsenterer Percipitopia og diskuterer Second Life som et værktøj til refleksion over og undervisning i filosofi.

14.00

Kaffepause

14.10

Virkeligheder i Second Life v/lektor Sisse Siggaard Jensen, RUC, der bl.a. forsker i
interaktion, kommunikation og videnskonstruktion i virtuelle verdener, herunder SL.

15.10

Afsluttende debat om læring og vidensformidling i Second Life.

Tilmelding senest den 20. oktober 2008 på e-mail til imc@sdu.dk. Prisen for arrangementet
er 265,-. Ved tilmelding bedes du opgive dit navn, ansættelsessted samt din organisations
EAN nummer. Vi sender derefter en elektronisk faktura på beløbet.
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